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; Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Eevezetés
A helyi esélyegyenlőségi program célja
, hogy az élet minden területén mege
lőzze a hátrányos

lakhatás, kulturális és társadalmi élet,
egészségügyi ellátás, szórakoz

ási lehetőségek, közlekedési eszközök
vonatkozásában is. Az esélyegyenlőség
megvalósításának feltétele a diszkrim
inációmentesség és
szegregációmentesség. Karancsság Önko
rmányzatának célja, hogy Karancsság olya
n
tele
püléssé váljon, ahol
senki nem tapasztalja a hátrányos megk
ülönböztetést, ahol minden lakossal
szem
ben
érvényesül az
egyenlő bánásmód elve.
A program kiemelt figyelmet fordít
a helyi esélyegyenlőségi program elkés
zítésénél a hátrányos
helyzetűnek minősülő csoportok: a mély
szegénységben élő romák, a gyermeke
k,
nők, az idősek és a
fogyatékkal élők helyzetére.

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és
az Esélyegyenlőség Előmozditásáról szóló
2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elké
szítésének szabályairól és az esélyegyenlő
ségi mentorokról szóló
321/2011. (Xll. 27.) Korm. rendelet és
a helyi esélyegyenlőségi program elké
szítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kara
ncsság Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esél
yegyenlőség érdekében szükséges feladatoka
t.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkés
zült és elfogadott Esélyegyenlőségi Prog
rammal összehangolja a
település más dokumentumaitl, vala
mint az önkormányzat fenntartásáb
an lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az
Esélyegyenlőségi Program elkészítése sorá
n bevonja partneri

% A település bemutatása
Karancsság területén már a honf

oglalás előtt település volt. Erre enge
dnek következtetni a különböző
alkalmakkor a földből előkerült
használati tárgyak, ruhadíszek, lósz
erszámtartozékok, IV.-V. századi
sírme

llékletek. A honfoglalást követő évti
zedekben az avar védelmi központnak
tekinthető Szécsénytől
távolabb a magyarok is létrehoztak körze
ti, katonai központot.
Az első királyok alatt (Karancs-)
Ság királyi birtokrész vagy nógrádi
várföld lehetett.
A községről az első írásbeli említés az
1201-1235—ben kelt Váradi Regestrunumb
an
talál
ható. Eszerint a
Naugrád provinciában lévő (Karancs-) Ság
és Halászi falvak összes lakosa perre ment
13
várj
obbágy ellen,
akik a két falu lakosainak ingóságát
elpusztítva, 60 márkányi kárt okoztak.
Ez a piacgazdálkodás
előrehaladására
utal.
A település akárcsak az egész környék a
Zách nemzetség ősi birtoka volt. A XIV.
század első harmadában
Zách Felícián birtokolta, de miután ő
a Károly Róbert és családja ellen elköv
etett, 1330. április 17-ei

ruházta fel. Más források szerint a vásár,— illetv
e a piactartási - Endrefalvára érvényes - jogot
Szécsényi
Tamás királyi beleegyezéssel Cselenfi János (Kara
ncs—) Ság nevű falujának adta. Ebben az időszakban
a
Faluban
alig
lehetett
több
20-30
háznál.
Egy 1374-ből fennmaradt forrás szerint a lakos
ság szőlőműveléssel foglalkozott, a megtermelt
szőlő
t az
északabbra fekvő, szőlőművelésre alkalmatlan
területeken adták el. 1398-ban Méhi Jakab fia
János volt a
helység földesura, 1471—ben Sághy László, 1548—
ban Balassa Zsigmond, 1660—ban Balassa Imre
divényi
uradalmához tartozott. Akkoriban 38 jobbágy illetv
e zsellér volta faluban. 1686—ban Lipót király a
falut
gróf
Zichy Istvánnak adományozta. A török hódoltság
idején a szécsényi szandzsák része volt. A megsz
állást
követően 1715-ben 1íz, öt évvel
később 12 adóköteles háztartást írtak össze
.

Az 1843-es országgyűlés időszakában a Prónayak
a megyei tisztségviselők közé tartoztak. A szaba
dságharc
idején az 5. és 6. nemzetőr zászlóaljak 1848.
szeptember 20-án Karancsságon esküdtek fel
a
megye
zászlajára. Az 1869—es választásokról feljegyezt
ék , hogy az egész katolikus papság a Deák párt
mellett
vonult fel. Karancsságon például az iskolában oszto
tták a sertéshúst, s midőn a szolgabíró szóvá tette
azzal,
hogy az iskola nem mészárszék, az intéz
mény felügyeletét ellátó esperes azt válasz
olta,
hogy
a
szolgabírónak ehhez semmi köze. Az 1891.
február 25—én tartott képviselőválasztás ellen
tiltakozó
karancssági lakosokat azzal az indokkal utasítottá
k el, hogy a csendőrök igénybevételét a község
nyugt
alan
viselkedése
okozz
a.
A XIX. században sokat szenvedett a község a Méne
s—patak szinte évenkénti áradásaitól, a gyakran
pusztító
tüzektől és a járványoktól. 1873—ban kolerában
meghalt 128 személy, minden nyolcadik lakos.
1874ben a
falu
nagy
része
leéget
t.
Az I. világháborúba 114-en vonultak be a községből,
s 17-en haltak meg. A Tanácsköztársaság idősz
akába
n
a
cseh
intervenciós
csapatok
két
alkalommal
is
eljutottak
Karan
csság
határ
áig.
A második világégésnek a településen a szovj
et csapatok 1944. december 30—án vetettek
véget. A két
háború
mártírjaíra
közös
emlékmű
emlékezteti
az
utókort.
Érdekes momentumokat jegyzett fel a megyetörté
net Karancsságról 1953-ból és 55'ből. Az előbb
i
évek
ben
Nógrád megyében a tsz-ek többségében nem
volt feloszlásí hangulat, de a bomlás jelei érzék
elhet
őek
voltak. A községben viszont lázításért, szabo
tálásért a ,,legveszedelmesebb" hangadókat
bíróság elé
állították. 1955-ben a tagosításra hívatkozva
205 gazda nem volt hajlandó a községi tanác
csal a
kenyérgabona vetéstervét megtárgyalni. 1956.
október 27—én a Szécsényi Járási Tanács utasí
tására
kibővített ülést tartott a községi végrehajtó bizott
ság, melynek napirendjén a rend fenntartása
szerepelt.
Október 28-án a Szécsényi Ifjúsági Forradalmi
Bizottmány tagjai ismertették a szécsényiek
12
pontját.
Október 29-én megválasztották a forradalmi tanác
sot. A középületek, a tsz, az erdő és a termé
nyrak
tár
védelmére október 30—án megalakult a nemzetőrsé
g. Október 31-én a forradalmi tanács határozato
t hozott
a tsz tulajdonában lévő borsószögi földek kioszt
ásáról.
A község az 1940-es évek végéig tisztán palóc lakos
ságú volt, ma a lakosság 65 %—a roma származású
.
A település a rendszerváltás után Szalmatercs
községgel közoktatási társulásban működött,
Ságújfaluval
pedig körjegyzőséget alkotott. A falu 1995. évi
közigazgatási besorolása: Nógrád megyében
független
polgármesterrel és független képviselő testülettel
rendelkező község.
A Nógrád megyei kistelepülés Salgótarjántól 20
km-re, a salgótarjáni kistérségben a Ménes-patak
völgyébe
települt község. Szép dombvidéki környezettel
rendelkezik északról és délről egyaránt. A telep
ülésen a
szennyvízhálózat, gázvezeték
hálózat,

telefonhálózat ki van építve. Kibővített
orvosi rendelő, fogorvosi
rendelő áll a lakosság rendelkezésére. Megoldott
a szociális étkeztetés is. Az infrastrukturális helyz
et a
településen közepesnek ítélhető.

A településen nagyarányú a munkanélküliség.
A lakosság megélhetését hosszú időn keresztül
a helyben
működő termelőszövetkezet és a salgótarjáni
üzemek (Acélgyár, Tűzhelygyár, Ötvözetgyár)
és
a bányák
biztosították. A munkanélküliség miatt a csalá
dok egzisztenciális helyzete megrendült. A közsé
g évek óta
hiánnyal küzd, a működőképességet csak hitelek
felvételével és pályázatok útján sikerült megőrizni.
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Karancsság lakossága jelentős mértékben nem
változott. 2012-re azért emelkedett a népesség
száma
, mert
nőtt az odavándorlások száma, az elvándorlások
száma pedig csökkent. A település korösszeté
tele kedvező.
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2015-től a jelenlegi időszakig az élve születések száma
azonos, vagy meghaladja a halálozások számát.

Étékeink, küldetésünk
A településen kiépült 2006—ban a földgáz vezeték, 2008ban a szennyvízcsatorna is elkészült.
Az önkormányzat 75 fős óvodát működtet, az
I. István Általános Iskolában biztosított

a színvonalas oktatás,
számítógépekkel, interaktív táblával felszerelt tante
rem, tornaterem áll a tanulók rendelkezésére.
A település járó beteg ellátását a helyi orvosi rendelő
! átja el, a háziorvosi alapellátást Dr. Angyal István,
háziorvos látja el, vállalkozói jogviszonyban

Van a településen a mai Mikszáth utcában egy XVlll.
századbeli, minden bizonnyal 1767—68-ból származó
kápolna, amely a hagyomány szerint Zách Felicián a
község határában állt egykori várának a köveiből épült.
A kápolnától nem messze helyezkedik el az 1794—ben
Kubinyi Gáspár által építtetett kastély, amely még ma
is áll.

?
' k
; Celo
E program célja, hogy minden lakosnak elérhetővé
tegye a közszolgáltatásokat, biztosítja az idősek, a
fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű emberek esély
egyenlőségét az élet minden területén.
A Helvi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Karancsság település Önkormányzata az Esélyegyenlőség
i Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztos
ításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés
elvét,
a diszkriminációmentességet,

szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségüg
y, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdek
ében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket — az óvoda kivételével —
érintő intézkedések érdekében együttműködik
az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tanke
rülettel).

A HEP helvzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (Xll.
27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcs
oportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonat
kozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeke
n a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esély
egyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő
bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényé
t és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT

tartalmazza.

A HEP lT Célia

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beava
tkozások részletes tervezése, amelyek konkr
ét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőség
i célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatároznia beavatkozásokhoz
kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az
együttműködési rendszernek a felállítását, amely
a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd
a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékel
és,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis
a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

l§

LA Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése
(HEP HE)

) 1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet
rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakba
n: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végreh
ajtási rendeletei,
%!
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról" szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet
,,2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai" fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
!
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
H
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakba
n: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb
biakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabá
lyozás rövid bemutatása.
Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készsé
g erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely
szerint a képviselő-testület — törvényi felhatalmazás alapjá
n — egyes közszolgáltatások igénybevételét
rendeletében feltételekhez kötheti, a feladat- és hatáskörébe
tartozó önkormányzati ügyekben — törvény
keretei között — önállóan mérlegelhet.
A HEP figyelembe veszi Karancsság Község Önkormányzata
által hozott rendeleteket, dokumentumokat:
— 10/2006./Vl.28./sz. rendelete a szociális ellátások rendjé
ről, melyben megállapítja az önkormányzat által a
helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultság
tól függő pénzben, valamint természetben
biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit,
az eljárási, jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit,
garanciáit

— 11/2006./Vl.28./ a gyermekvédelem helyi ellátásáról

) 2. Stratégiai környezet bemutatása _

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkor
mányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Karancsság Község Költségvetési Koncepciója — az államh
áztartásról szóló 2011. évi CXCV, Törvény 24. §
értelmében

Gazdasági program — a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. Törvény 116. §-a
értelmében a képviselő testület hoss
zú távú fejlesztési elképzelései:
—
az utak javítása, valamint a közbiztonság
javulását segítő térfigyelő kamerarendsz
er kiépítése
annak, hogy Karancsság oktatási mikr
oközponttá váljon.
2012—évben 15.805.000,-Ft TÁMOP
támogatást nyert a település, esélyegy
enlőséget szolgáló intézkedések
támogatására lett kifizetve, bevezeté
sre került a kompetencia alapú okta
tás, új elemekkel bővült a
pedagógusok módszertani kultúrája.
A közoktatási informatikai infrastr
uktúra fejlesztésére is sikeres pályázat
ot nyújtott be a település. A
pedagógiai, módszertani reformot támo
gató informatikai infrastruktúra fejl
esztésének támogatására kiírt
TlOP-1.1.4. ,,Karancsság gyermekei
a tudásból merítenek" című pályázat
on
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millió Ft-ot nyert az általános
iskola. A projektet a Magyar Állam az
Európai Unió támogatásával és az Euró
pai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával 100%—os vissza
nem térítendő támogatásban részesít
ette
. Ebből az összegből 15 db
laptop lett vásárolva a tanárok részére,
öt tanterembe került felszerelésre inte
raktív tábla, továbbá 20 db
számítógépet vásároltak az informatikai
terembe.

A hazai és uniós pályázatokon való
indulás egyik feltétele lesz a tele
pülések esélyegyenlőségi
programjának megléte. Az önkormán
yzat szeretne az állami és uniós forr
ások
ra
pály
ázni, ezért az egyenlő
bánásmódról szóló törvény alapján
5 évre szóló esélyegyenlőségi programo
t fogad el.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi pro
gram térségi, társulási kapcsoló

dásainak bemutatása
Karancsság a Salgótarjáni Kistérsé
ghez tartozik. A kistérséghez tart
ozó települési önkormányzatok

területe. A Társulásban résztvevő
önkormányzatok a közös céloknak
megfelelő hatekony tevékenység
érdekében megállapodásban rögzítet
t eljárásban oldják meg, hangolják
össze az önkormányzatok alábbi
feladatait:
- területfejlesztés, egészségügyi fela
datok, szociális feladatok, gyermek
és ifjúságvédelmi feladatok,
közművelődési feladatok, települé
s és
területrendezési, műemlékvédelmi
feladatok, stb.

2.3 A települési önkormányzat rend
elkezésére álló, az esélyegyenlőség
szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathián
yok kimu
tatása

Az esélyegyenlőségi program a Szociáli
s és Munkaügyi Minisztérium által kiad
ott Módszertani Segédlet és
Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegy
enlőségi Programok készítéséhez, az
emberi erőforrások minisztere
2/2012.(Vl.5.) EMMI rendelete a hely
i esélyegyenlőségi program elkészít
ésének részletes szabályairól
alapján készült.

A helyzetelemzés elkészítéséhez a
KSH és a TelR adatbázis, valamint
a népszámlálási adatok szolgáltak
alapul. A települési önkormányzat
nem gyűjtött és nem elemzett adat
okat a romákkal, nőkel és a
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban.
f_uwumww_ M
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l 3. A mélyszegénységben élők és a
_...
romák helyzete, esélyegyenlősége

m.u—

l

km.—.;:

A mélyszegénység összetett jelenség
, amelynek okai többek között társ
adalmi és gazdasági hátrányok ,
iskolai, képzettségbeli deficitekben
mutatkoznak meg, és súlyos megé
lhet
ési zavarokhoz vezetnek. A
mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálko
zási
körülményekben, az
érintettek egészségi állapotában is jele
ntkezik. A szegénységi kockázatok külö
nöse
n sújtják a gyermekeket
és a hátrányos helyzetű térségekben
élőket. A romák nagy többsége ehhez
az utóbbi csoporthoz tartozik.
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A romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoport
jai közé tartoznak. A roma népesség
négyötöde a létminimum alatt él. Karancsságon a lakosság
60%—a roma származású. A roma lakosság
szociális helyzetével kapcsolatban megállapítható, hogy a
roma lakosság átlagos életszínvonala,
egészségügyi állapota, lakhatási körülményei a társadalom egészé
hez viszonyitva rosszabb.
Az oktatási és munkaerő piaci esélyeikjóval alacsonyabbak a
nem romákénál. A szociális létbizonytalanság
mellett a kirekesztettség a romák közös jellemzője. A helyi esélye
gyenlőségi program éppen abban segíthet,
hogy megmutassa, milyen eszközökkel lehet valódi eredményeket
elérni anélkül, hogy arra jelentős külön
forrást biztosítanának.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Karancsság településen jelentős az anyagi és szociális viszon
yok miatt halmozottan hátrányos helyzetű
családok száma. Az elmúlt évek folyamán emelkedő tendenciát
mutat a szociális ellátásokban részesülő
családok száma. Nagyon sokan a létminimum alatt élnek, a házastá
rsak/élettársak jellemzően 3 gyermeket
nevelnek. Településünkön nagyarányú a munkanélküliség,
ezért a mindennapi megélhetés is
veszélyeztetett. A karancssági családokban jellemző a devizahitel,
a személyi kölcsön, az autóvásárlási hitel
felvétele, amely a későbbi eladósodáshoz vezet, amiből
nem tudnak kiszabadulni. A megnövekedett

hitelállomány megnehezíti a családok életvitelét, gazdálkodásá
t. Magas azoknak a száma, akik kis összegű
nyugdíjjal rendelkeznek, sok a pályakezdő, álláskereső fiatal.
A szegénységre abból is lehet következtetni,
hogy egyre több család nem képes megfizetni a közüzemi szolgál
tatásokat. (gázközmű, szemétszállítási díj,
kutyaoltási díj stb.)
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtöt
t adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (továbbiakban:Flt.)
és a Mötv—ben foglalt feladatai alapján településünkre jellem
ző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük a térségi
és országos adatokkal is.
a)

foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek
száma, aránya

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépesség
hez képest milyen arányú a
nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós
munkanélküliek száma, ez miként változott az
elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők
között a vizsgált területen.
A tábla adataiból megállapítható, hogy Karancsság kereső
képes lakosságának az egyötöde
nyilvántartott álláskereső, és a nyilvántartott álláskeresők közül
is a nők aránya a magasabb

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
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§
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2614
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2037

Összes álláskereső aránya

Fenti táblázatból kiderül, hogy a teljes lakónépességhez képest
a nyilvántartott álláskeresők aránya 20 és
30% között van, csökkent a nyilvántartott álláskeresők aránya
.

.

,

,
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12,7%
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Regisztralt munkanelküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők száma összesen

Összesen

20 év alatti (TS 1002)
' TS 1003
20-24 ev
(

)

2 -2 '

35-39 é V( TS 1006

)

)

40-44 é " TS 1007
(
)
45 49 év (TS 1008)
50 54 , (TS 1009)
'

eV

' TS 1010
55-59 ev(

)

59 é V fe ! tt' TS 1011
e '(
)

A karancssági munkanélküliségi adatokból egyértelműen
látszik a 2008-ban kezdőd ő és azóta is tartó
gazdasági válság hatása. A válság tet őpontját 2010—ben
érte el. A munkanélküliek számának növekedése
együtt járt a különböző segélyben részesítettek számának emelke
désével.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport
szerint

Álláskeresők száma (fő)

250

1 50

100

50

2012

2613

2014

2915

21316

2017

A 21-25 év és a 26-30 év közötti korcsoportban a legmagasabb a munkané
lküliek száma a településen, és
2008-tól folyamatosan változik a regisztrált munkanélküliek száma.
Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség elsősor
ban a 30 évnél fiatalabb, jellemzően
pályakezdő, valamint a 45 évnél idősebb korosztályokat érinti.
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3.2.4. számú tablázat- Pályak
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2,.5. számú táblázat — Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak

korúak százalékában

százalékában

Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%

%

%

%

2001

80,3%

68,1%

19,7%

31,9%
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89,4%

79,7%

10,6%

20,3%

_!

iskolai végzettséggel nem rendelkező IS éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában
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3556 _; ,
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A 19396

2596 " V V

W
1596

,
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zxm
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f

aes *
%
Nő

Férfi
I 2001 ! 2011

l

A 2001-es Népszámlálás adataiból azt a következtetést vonhatj
uk le, hogy a 15 év feletti lakosok
negyedrésze aluliskolázott, ezek közül is javarész a nők nem
re ndelkeznek még általános iskolai
végzettséggel sem.
Ez súlyos probléma a munkakeresés során, mert az aluliskolázottak
elhelyezkedési esélye a legrosszabb.
3.2.6. számú táblázat — Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzett
ség szerint

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
Ev

álláskeresők száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
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,

,

.

.
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8 általánosnál magasabb

.
. ,
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
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% 8 általános

2616
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy a regisztrált munkan
élküliek 2/3-ának, 70%- nak a legmagasabb
iskolai végzettsége max. a 8 általános iskola. Ez nagymértékbe
n nehezíti az elhelyezk edési esélyeiket. Az
esélyegyenlőségi program készítésénél beavatkozási terület
lehet.
c) közfoglal koztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők
száma

.

,
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,
,,
,
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,,
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.. ,
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. ,
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száma
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. ,
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4%
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23

4%

4%

24

4%
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! lk

A közfoglalkoztatásban 2017-ben 30—an dolgoztak, ez az aktív
népesség 5% -a. Az önkormányzatnál jellemző
a roma munkaerő alkalmazása.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, inform
ációs és egyéb tényezői ( pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehets
éges vállalkozási területek, h elyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
3.2.10. számú táblázat —— A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyé
nek helyi potenciálja - vállalkozások
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a
munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a
településen, képzéshez, továbbképzéshez való
hozzáférésük
A munkanélküliek között jelentős azon hátrányos
helyzetű csoportok aránya, akiknek a munkaerő
-piacra
kerülés, illetve a visszatérés nehézségekbe ütköz
ik. Ezek megoldásával megtörténhet a felzárkózt
atás, és a
munkaerő-piacra történő visszatérés.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezete
k és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnő
ttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Az utóbbi években településünk jelentős ered
ményeket ért el a tartós munkanélküliek fogla
lkoztatása
területén és összesen kb. 50 fő tartós munkanélkü
li időleges foglalkoztatását szervezte meg,
hosszabb idejű
közfoglalkoztatás keretében, különböző önko
rmányzati intézményeknél. A tevékenységb
en teljes az
együttműködés a Polgármesteri Hivatal, a többi
önkormányzati intézmény, illetve a Munkaügy
i Központ

között.

g) mélyszegénységben élők és romák települési
önkormányzati saját fenntartású intézményekb
en történő
foglalkoztatása
Az önkormányzat a kisebbségi önkormányzattal
, a szociális egészségügyi intézményekkel együ
ttműködve
törekszik a romák életminőségének javítására
a jobb lakhatási körülmények biztosítására,
a tanulás
ösztönzésére. A falu vezetősége felad
atának tekinti a romák élethelyzetének
,
társa
dalmi
esélyegyenlőségének javítását, munkaerő piaci
integrációjuk elősegítését. A hátrányos helyz
etű társadalmi

történik.

A roma származású munkanélküliek elhelyezke
dési esélyeik és foglalkoztatásának növelését
a munkaügyi
központ számos eszközzel, munkaerő-piaci prog
rammal igyekszik elősegíteni.
Az önkormányzat két közfoglalkoztatási form
ában foglalkoztatta a munkanélkülieket.
1.Hosszú távú közfoglalkoztatás
2. Start mintaprogram

A hosszú távú közfoglalkoztatás keretében
napi 6 órás, öt hónap időtartamú alacsony
iskolai végzettségűek
részére szervezett foglalkoztatást támogatott
a munkaügyi központ. A közfoglalkoztatás csak
a munkaügyi
központ közvetítésével valósulhat meg.
A Start program a hátrányos helyzetű
települések számára volt pályázható lehet
őség. A projekt
támogatottsága 100%-os mértékű. Az önko
rmányzat által pályázott Start program:
belvíz elvezetési
program.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás
területén

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban
a munkahelyi felvételnél másodsorban az
elbocsátásoknál
érezteti hatását. A munkaerőpiacról való kiszo
ruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a
származással és
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az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá. Erről
pontos adatokkal nem rendelkezik az
önkormányzat, de a célcsoporttól jövő információk szerint származásuk
miatt többször elutasították őket az
álláskeresés során. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaer
ő-piaci státusz között erős
összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélkülie
k és inaktívak együtt) és azokon
belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagy
obb valószínűséggel a hátrányos
megkülönböztetést eddigi életük során.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása
, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
a, Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetés
i segély .
Természetbeni ellátás a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgált
atásra való jogosultság,
adósságkezelési szolgáltatás.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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2012-től 2017-ig változó tendenciát mutat az állásk
eresési járadékra jogosultak aránya, mivel a
közfoglalkoztatás időtartama rövidebb lett.

Karancsság község önkormányzata biztosítja a jogszabályba
n meghatározott segélyeket, támogatásokat. A
KSH adatokat és a települési adatokat nézve megállapítha
tó, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
támogatások igénybevétele a roma származású személyeket
érinti.
A szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a
település alacsony jövedelmű lakosságának
körében.
Lakásfenntartási támogatásban 2012—ben 168 fő részesü
lt, ez a lakosság 14 %-a. A rászorulók 90%—a
roma származású.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemez
zük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú
ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhat
ási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük
a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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Elégtelen körülményeket biztosító lakás

Ámlakossag szinte teljes egészében saját
tulajdonú lakásban él. A 420 db lakás
ból 5 db alacsony
komfortfokozatú.

a) bérlakás—állomány
Az önkormányzat bérlakással nem rendelke
zik.
b) szociális lakhatás
Az önkormányzat szociális lakással nem rende
lkezik.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú
ingatlanok
Veszélyeztetett lakhatási helyzetek Karancss
ág lakosságát nem érintik. Az önkormányzat
képviselő testülete
elé veszélyeztetett lakhatási helyzet
problémája nem merült fel. Hajlékta
lano
k
nem
találhatók a
településen.
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A táblázat mutatja a veszélyeztetett lakhatási helyzetek számát. A
lakcímükről kijelentkezetteket,
otthonukat elvesztőket a rokoni kapcsolatok, természetes támasz kapcsol
atokon keresztül, a szociális háló
segíti és problémájuk megoldott. A téli hónapokban jelentkezik az elégtele
n lakhatási körülmények miatt
ilyen jellegű probléma.
e) lakhatást segitő támogatások
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A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájár
ulás. A lakásfenntartási
támogatás alanyi jogon, normatív módon állapítható meg. A lakásfenntartási
támogatásban részesülők
száma egyre nő.
f) eladósodottság
Településünkön jellemző az eladósodottság. Jelen van az uzsorakamatra
adott kölcsön, ebből hivatali
tudomásunk szerint egy személy ellen büntetőeljárás is folyt.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelye
zkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Külterületen

három

lakóház

található,

ebből

kettő

lakott.

Ezek

a

lakások

komfort

nélküliek,

közműszolgáltatások közül csak villanyközművel rendelkezik. A közszolg
áltatásokhoz, illetve a közösségi
közlekedéshez minden akadály nélkül hozzáférnek.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható
területeket, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajö
vedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghala
dja az 50%-ot.
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a)

a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége,
területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolg
áltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

Hivatalos adatokkal alátámasztva a 2001. évi népszámlálási adatok alapján a
településen egy
szegregátum határolódik el az Iskola út és a Palóc út területe. Összesen 66 db
háztartás, 264 fő a lakosa.
A szegregátum lakosság összetételét tekintve nagy számban nehéz életfelt
ételek között élő, gazdaságilag
inaktív, családjukat állami vagy önkormányzati támogatásból fenntartó,
alacsony iskolai végzettségű,
komfortnélküli, félkomfortos lakásokban élő lakosság alkotja. Teljes egészében
roma családok alkotják.
A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, azonban
megállapítható, hogy a
roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota,
iskolázottsága,
foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.
Komoly anyagi problémákkal
és krízishelyzetekkel küzdenek és alapvető szükségleteik kielégítéséhez szorulna
k segítségre. Nagy dilemma
az őket segítő munka, mely arra irányulna, hogy megtörténjen visszavezetésük
a munka világába. Míg az
alapvető szükségleteik nincsenek kielégítve ez a feladat nagyon nehéz.
A telepen élők, bár házaik már téglából épültek, víz és villany is bevezet
ésre került, az utcák aszfaltosak,

nagyon nehéz szociális körülmények között élnek.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempon
tjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
A szegregátumban élő gyermekek mindegyike hátrányos helyzetű (HH) ill.
halmozottan hátrányos (HHH)
helyzetű, a tanulás iránt kevésbé fogékonyak, közülük kerül ki a legtöbbe
t hiányzó, és az iskolai és
társadalmi normák követése is sok esetben problémát jelent számukra.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt minden gyermek igénybe veszi.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésén
ek folyamatai
A településen belül több helyen van néhány házból álló szegregált sziget,
pontos felmérése beavatkozást
igényel.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondosodik
- a háziorvosi ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
— a védőnői ellátásról,
— az iskolai- egészségügyi ellátásról
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítség
nyújtás, családsegítés.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét
érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, valamin
t személyes gondoskodást
nyújtó ellátások biztosítása, a szűrővizsgálatokon való részvétel és egyéb szükségl
etek kielégítése során.
Karancsságon egy háziorvosi rendelő működik, valamint fogorvosi rendelő
és gyógyszertár is a lakosok
rendelkezésére áll. A család és nővédelmi gondoskodás a védőnői feladate
llátás keretében biztosított a
településen.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való
hozzáférés
Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles
szűrések ajánlottak. A helyi
önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében,
a helyi társadalom
egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet. A
hatékony egészségvédelem
hangsúlyos eleme az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények
nevelési, oktatási
programjának.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás,
méhnyak-szűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem biztosítot
t. Ezeket
az ellátásokat a 25 km-re lévő megyeközpontban, Salgótarjánban lehet igénybe
venni.
a') közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett korosztál
y egészséges étrendjére
vonatkozó elvárásoknak. A 0—18 éves roma korosztály körében nem jellemző problém
a az alultápláltság.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A testnevelés és a sport részterületei — az óvodai testneveléstől a versenysportig
— egymással
összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztés
e, vagy
elhanyagolása j elentősen kihat a testkultúra egészére. A testnevelés és a sport j elentős
szerepet tölt be
az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Míg a versenys
port és az élsport
területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el az ország kiemelke
dő sportolói,
addig a lakosság döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Motivált
iskolai testnevelést kell
állítani a sportolási feltételek fokozatos javításával és megteremtésével. A
sportolási lehetőségeket a
településen élő, sportolni vágyó lakosok számára is biztosítani kell.
A településen az általános iskola rendelkezik tornateremmel, illetve 8000 m2
területű futballpálya is a
sportolni akarók rendelkezésére áll.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociális alapellátások közül Karancsságon elérhető az étkeztetés és a jelzőren
dszeres
segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátásár
a.
Fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek
helyi ellátása nem
megoldott.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsért
ése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az önkormányzati intézmények az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőz
ik és megakadályozzák
a hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásm
ód és az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében. Az egészségügyi ellátásokhoz minden lakos hozzájut
hat, nem jellemző a hátrányos
megkülönböztetés.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a
szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, alkalmanként civil szervezettel, önkormá
nyzattal összefogva,
pályázati lehetőségeket is kihasználva keresi a megoldásokat az elsősorban meghatá
rozott célcsoportok,
gyermekek, családok számára nyújtható támogatási formák megtalálására.
— Tavaly decemberben szociális tűzifát kaptak a lakásfenntartási támogatásban
részesülő családok
(165 család)
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A politika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebbs
égeket védő alkotmányos
értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a romák és nem
romák közötti hatékony
együttműködést.
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Településünkön az alábbi alapítványok műkö
dnek:
- Karancssági Templomért alapitvány

— I István Általános Iskoláért Alapitvány
— Faluszépítő egyesület
- Bányász önsegélyező csoport
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közmővelődési szervezetek rendezvényeinek
kulturális sokszínűsége a hagyományápolásra
és új
értékek teremtésére épül. A programok szerv
ezésével, valamint közösségek létrehozásával
célju
ka
helyi társadalom kapcsolatrendszerének építé
se, civil szervezetek és egyéni kezdeményezé
sek
fogadása, támogatása .
Az I. István Általános Iskolában működik heti
8 órában a Községi Könyvtár. Ingyenes infor
matikai hozzáférés
biztosított gyermekek és felnőttek részére egyar
ánt. Mozgókönyvtár is biztosított. Nemzetis
égi irodalmi
részleg is működik, különböző rendezvények
nek is helyt ad, pld. kézműves foglalkozá
s.
A könyvtár
támogatja az írni-olvasni tudás fejlesztését, egész
életen át tartó önképzést, szabadidő hasznos
eltöltését.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfl
iktusok és kezelésük)
Az elmúlt három évben nem fordult elő
a településen a romákat ért, feltételezhetőe
n

rasszista indítékú támadás. A romák és nem
romák között erőszakba torkolló
konfliktus sem volt. Az önkormányzat nem műkö
dtet olyan panaszkezelési eljárásokat,
amelyek a településen a romák elleni diszk
rimináció eseteinek feltárását biztosítják. Az
önkormányzat
kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társa
dalom esetleges előítéletességével, cigányelle
nességével

szemben.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulása
i (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az adományozás és az önkéntes munka nem
jellemző a településen.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcs
oportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé
kenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat
működik. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
nak egyszerű
megállapodása van a helyi önkormányzattal,
az óvodával és a családsegítő szolgálattal. A roma
nemzetiségi
önkormányzat szorosan együttműködik a közne
velési intézményekkel, a községi önkormányz
attal
a roma
gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében. Az önkormányzat a közfoglalkoztat
ással segíti a
hátrányos helyzetűek elhelyezkedését. A helyi
önkormányzat a roma nemzetiségi önkormán
yzat
részére
biztosítja az önkormányzati működés személyi
és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéss
el
kapcs
olatos
végrehajtási feladatok ellátásáról.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása,
fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete,
esélyegyenlősége vizsgálata során településü
nkön
beazonositott problémák
Az alacsony iskolai
munkanélküli

végzettségűek

fejlesztési lehetőségek
nagy

része

A munkanélküliek egy része nem regisztrálta
tja
magát a NMKH Járási Munkaügyi Kirendeltségén

A településről elérhető felnőttképzési prog
ramok,
munkaerő piaci szolgáltatások megismerteté
se a
munkanélküliekkel

Az
alacsony
képzettségű
munkanélküliek
foglalkoztathatóságának növelése:
o kistérségi képzésekkel
. információ megosztással
' munkahelyteremtéssel
A nem regisztrált munkanélküliek Munk
aügyi
Központba való beutaztatásának biztosítása
Információ-közvetítés:
. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központ
vezetőségével
.

Hirdetőtábla, fórumok, faluújság biztosítás
a
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4.1. A gyermekek helyzetének
általános jellemzői (pl. gyermekek
száma, aránya, életkori megoszlás
demográfiai trendek stb.)
a,
Elmondható, hogy a települé
sen a gyermekvédelmi alapellá
tások jól működnek, a gyerme
ifjúságvédelem a gyermekekkel
k- és
foglalkozó intézményben jelen van.
A gyermekek, az iskoláskorúak ellá
esélyegyenlősége az egyenlő bán
tása,
ásmód szerint jól működik.
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a) veszélyeztetett és védelembe
vett, hátrányos helyzetű, ille
tve halmozottan hátrányos hely
gyermekek, valamint fogyatéko
zetű
ssággal élő gyermekek száma
és
arán
ya, egészségügyi, szociális, lakh
helyzete
atási
A gyermek veszélyeztetettség főb
b okai:
— lakáskörülmények
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- anyagi problémák
- szülői elhanyagolás, nem megfelelő életvitel
— családi problémák, válás
- tanulási, mentális, viselkedési zavarok

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én

Év

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

(TS 3001)
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§ Védelembe vett kiskorú

2015
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2017

% Veszélyeztetett kiskerti

2012-2017. között csökkent a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma.
A veszélyeztetettség olyan — a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, amely a
gyermek
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A
gyermek
védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata.
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő,
személyes szociális szolgáltatás, amely
szolgálja:
- a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelk
edésének elősegítését
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését
- kialakult veszélyeztetettség megszűntetését
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését

A szolgálat családgondozói személyes kapcsolat keretében, a családo
t komplex egységként kezelve védik
a kiskorúakjogait, érdekeit.
" b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma

,

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)
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2012-tő stagnál a rendszeres gyermekvédel
mi támogatásban részesülő gyermekek
száma. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállap
ítása esetén a gyermek jogosult a gyer
meké
tkeztetés, ingyen
tankönyv igénybevételére.
A 0-17 éves korosztály népességen belül
i arányát tekintve ez az adat riasztó, a csal
ádok elszegényedését
tükrözi.
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akin
ek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmé
nyre való
jogosultságát a jegyző megállapította. E csop
orton belül halmozottan hátrányos helyzetű
az a gyermek, az a
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellát
ó szülője — a gyermekek védelméről és a gyám
ügyi
igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban
tett önkéntes nyilatkozata szerint- óvodás
gyer
mek
eset
én a
gyermek három éves korában, tanuló eset
ében a tankötelezettség beállásának időp
ontj
ában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.

c) gyermekjogán járó helyijuttatásokb
an részesülők száma, aránya
Önkormányzatunk törvényi kötelezettsé
gének eleget téve, évente két alka
lommal fizeti ki a
gyermekvédelmi kedvezményben része
sített gyermekek után járó, a vonatkoz
ó
jogszabály szerinti
támogatást. (minden év augusztusában
és decemberében Erzsébet—utalvány form
ájában kapták meg.)

d)kedvezményes iskolai étkeztetésben
részesülők száma, aránya

A gyermekvédelmi törvény alapján a rend
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo
sult gyermekek
mindegyike jogosult a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményére, melyet különböz
ő mértékű
kedvezményekkel vehetnek igénybe.
- bölcsődés, óvodás, 1—8. évfolyamon napp
ali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
gyermek esetén
a kedvezmény az intézményi térítési díj
100 %-a.
A közétkeztetésben — különös tekintette
l az egészségügyi, szociális és gyermeki
ntézményekben

e) magyar állampolgársággal nem rendelke
ző gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelke
ző gyermek nincs a településen.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörn
yezetben élő gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége

A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6.
§-a szerint minden gyermeknek joga van
a testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját
családi környezetében történő nevelked
éséhez,
személyiségének kibontak
oztatásához, a társadalomba való beil
lesz

kedéséhez, önálló életvitelének
megteremtéséhez. Joga van arra, hogy
a fejlődésére ártalmas környezeti és társ
adalmi hatások, az
egészségére káros szerek elleni védelemb
en részesüljön.
A gyermekvédelemben dolgozó szakembe
rek megállapításai alapján a veszélyeztet
ettség okai között
elsődleges a szociális helyzet elégtele
nsége és ennek elsődleges közege
a
szegregált, telepszerű
lakókörnyezet.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint fogyaték
ossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyer
mekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltat
ások és ellátások a helyi
önkormányzat feladata.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védő
nő által ellátott települések száma, egy
védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
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2008 és 2010 között egy védőnői körzet volt Karancsság — Ságújfalu — Szalmate
rcs, 2011—től két védőnői
körzetre osztották, innen adódik a nagy különbség a gondozási létszámban. Központi
tanácsadónak a
karancssági védőnői tanácsadót jelölték ki. Karancsság !. számú védőnői körzete: Karancss
ág és Szalmatercs
területén élő, várandós, csecsemő, kisded (1—3), kisgyermek (3-6), otthon gondozot
t gyermek (7—16),
valamint a Karancssági Általános Iskola és Óvoda létszámából tevődik össze. Karancss
ág II. számú védőnői
körzete Karancsság Jókai és Újtelepi út—, Ságújfalu területén élő, várandós,
csecsemő, kisded (1-3),
kisgyermek (3-6), otthon gondozott gyermek (7—16), valamint a Ságújfalui Általáno
s Iskola és Óvoda
létszámából tevődik össze.
A területen nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Az egyre nagyobb munkanél
küliség a családok
elszegényedéséhez, lecsúszásához vezet, ami életminőség romlást eredmén
yez! Sajnos ennek a
tendenciának a gyerekek is megérzik a hátrányait. Nehezen jutnak el a családok a szüksége
s, vagy kötelező
szakorvosi vizsgálatokra. Az elengedhetetlen segédeszközök (szemüveg, hallókész
ülék, gyógycipő stb.)
vontatottan, vagy egyáltalán nem kerül megvásárlásra. Megnehezíti a munkát, a Nógrád
megyére jellemző
védőnő hiány is, a ,,problémás" családok létszámának növekedése, valamint
a magas területi létszám.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvos
i ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Gyermekorvos nincs a településen, a beteg gyermekeket a háziorvos látja el.
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c) 0—7 éves korúak speciális (egészségügyi—s
zociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre,

rehabilitációra) vonatkozó adatok

A kisgyermekkori nevelés helyzetének elem
zése során problémákat okoz, hogy nincs pont
os helyi
nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyer
mekek korai fejlesztésről, rehabilitációról.
Az óvodai ellátásban, tagóvodákban történő
fejlesztést, szakképzett óvónők végzik. A karan
cssági
gyermekek korai fejlesztést vehetnek igény
be Salgótarjánban.

d)gyermekjóléti alapellátás
Karancsság Község Önkormányzata a
kötelező feladat—ellátási körébe tartozó
gyermekjóléti
alapellátásokat a Családsegítő és Gyermekjólét
i Szolgálaton keresztül biztosítja. A szolgáltat
ás
valamennyi
tevékenysége — a gyermekvédelmi törvény
szabályozására építkezve — a gyermekek csal
ádba
n történő
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztet
ettségének megelőzésére és megszüntetés
ére, valamint a
szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásb
ól kikerülő gyermek helyettesítő védelmén
ek biztosítására
irányul.
A gyermekjóléti alapellátás keretében bizto
sított gyerekek napközbeni ellátásának form
ái
— bölcsőde
- családi napközi
— családi gyermekfelügyelet

e)gyermekvédelem
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának ellátása
érdekében veszélyeztetettséget észlelő— és
jelzőrendszert
működtet, illetve koordinál, mely lehetővé teszi
a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását
, valamint a
gyermek veszélyeztetettségének felismerés
ét. A jelzőrendszer tagjai a védőnő, orvos
,
önko
rmányzati
dolgozók, köznevelési intézmények, rendőrség,
pártfogó felügyelői szolgálat, társadalmi szerv
ezetek.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltat
ások
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltat
ások településünkön korlátozottak.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és
szünidős programokhoz való hozzáférés
A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódva
2017. július 1. és augusztus 31. között a prog
ramban résztvevő
167 gyerek részére szabadidős foglalkozá
st szervezünk. A program ezen része a
taval
yi évben is jó
tapasztalatokkal zárult. A programok szer
vezésében és lebonyolításában részt vette
k
a Családsegítő
Szolgálat munkatársai is.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi,
szünidei) ingyenes tankönyv
Az oktatási intézmények a tanév során, közét
keztetés keretén belül biztosítják a gyermekétk
eztetést.
Sajnálatos módon egyre több a szűkös anyag
i körülmények között élő gyermekek száma,
akik számára
nem természetes, hogy naponta egyszer mele
g ételt kapnak az iskolai szünet időszakában.
Az önkormányzat az elmúlt 5 évben minden
alkalommal élt a NEFMl által kiírt pályázati lehet
őséggel, tavaly
meleg ételt kaptak a gyermekek, a korábbi évek
ben felmelegíthető készételt.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az
a tanuló, aki tartósan beteg, fogyatékka
l élő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
három vagy többgyermekes családban él,
valamint az a
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatá
sra jogosult.
i)

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő báná
smód követelményének megsértése a szolg
áltatások
nyújtásakorjárási, önkormányzati adat, civil
érdekképviselők észrevételei

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt jelzé
ssel nem éltek, hátrányos megkülönböztetés
nem történt.
]) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló
juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszere
k keretein belül

31

Az önkormányzat évente többször
szervez ingyenes kirándulásokat a
hátrányos helyzetű óvodások, illet
iskolások részére. A tanév végén ajó
ve
tanulóknak !. lstván díj kerül átadásra
, amely pénzjutalommal és könyv
ajándékkalját.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek/tanulók, valamint fogy
atékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegy
enlősége
Az önkormányzat célja, hogy min
den óvodás és tanköteles korú
gyerek és fiatal a mai kor
követelményeinek megfelelő, színvona
lú oktatásban részesüljön, különös
figyelmet fordítva a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű óvod
ásokra és tanulókra. A nevelési-okt
atás
i intézmények fogadni tudják
az SM gyermekeket is.
Minden intézményegységre elmondha
tó, hogy a gyerekek szociokulturális
helyzete évről—évre romlik, egyre
nagyobb eltéréseket mutat. Sajnos nő
a hátrányos és halmozottan hátrányo
s helyzetű gyerekek száma,
ezért szükségessé vált az esélyegyenlő
ségi terv elkészítése a felzárkóztatás
megkönnyítése érdekében.
a) a hátrányos , illetve halm
ozottan hátrányos helyzetű, vala
mint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek/tanul
ók óvodai, iskolai ellátása
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
az, akinek a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre való
jogosultságát a jegyző megállapította.
E csoporton belül halmozottan hátr
ányo
s helyzetű az a gyermek, az a
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét
ellátó szülője — a gyermekek védelmér
ől
és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásb
an tett önkéntes nyilatkozata szerint
- óvodás gyermek esetén a
gyermek három éves korában, tanu
ló esetében a tankötelezettség beál
lásá
nak
időpontjában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytato
tt tanulmányait fejezte be sikeresen.
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kek
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai
ellátás igénybevétele
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Az iskolában a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tanórán kívüli kiscsopo
rtos és egyéni
foglalkozások szervezésével valósul meg. Az intézményben nemzeti etnikai kisebbsé
gi integrált nevelés és
oktatás folyik. Ennek keretében roma kisebbségi népismerettel is gazdagodik az iskola
valamennyi tanulója.
Ezen túl a roma kultúra elemeit beemelték az egyéb tantárgyak közé is, (magyar,történel
em, ének, rajz) A
pedagógusok elsősorban a tanulási motiváció erősítését érzik ezzel kapcsolatban eredmén
ynek.
Az általános iskolában tanulók bekapcsolódhatnak a művészetoktatásba, illetve többféle
szakkör közül
választhatnak.
IPR keretében a pedagógusok kulcskompetencia mérés továbbképzésen vettek
részt.
Közösségi programok: kirándulások, projektnapok. Beszerzésre kerültek fejlesztő
eszközök, tanszerek.
Óvoda IPR keretében az óvónők csapatépítő tréningen vettek részt Béren.
Hospitálás Nőtincsen és
Ságújfaluban. Szociális hátrány enyhítése: ruhabörze, színházlátogatások, kirándul
ás Hollókőbe.
Az iskola törekszik a fogyatékkal élő tanulók befogadására. Az SNl—s gyermekek
számának aránya 5%, az
intézmény külön gondot fordít a prevencióra és a rehabilitációra Az iskolában
rendelkezésre állnak a
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott
feltételek. Főállásban
dolgozik tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos pedagógus. A diákok részt
vesznek az Útravaló
programban. Három fejlesztő pedagógus van.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára
jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A gyógypedagógiai tanácsadást főállású helyi gyógypedagógus látja el. Logopédiai
ellátás az intézményben
megvalósul. Családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat helyben elérhető.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén
, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható.
Éppen ezért a törvény
szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó
személyek elkülönítése egy
oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályb
an, csoportban,
beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb
arányban érinti a
csoport tagjait, mint a többi tanulót.
Karancsságon az oktatás, képzés területén hátrányos megkülönböztetés nem történt,
az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt eljárásra nem került sor.
A kompetenciamérés eredményei az általános iskolában alacsonyabbak az országos
átlagnál
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékon
yságában mutatkozó
eltérések
A településen egy általános iskola és egy óvoda működik.
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e)pozitív diszkrimináció (hátránykompenzá
ló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkrimináció ezen a területen nem
jellemző.
4.5 Következtetések: problémák beazonosít
ása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsg
álata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A HHH gyerekek magas arányban szakiskolá
ban
tanulnak tovább, alacsony arányban érettségit
adó
középfokú intézményben, vannak, akik nem
tanulnak tovább, gyermekvédelmi felelős nincs
az
iskolában

Az országos kompetencia-méréseken az
általános
iskola teljesítménye elmarad az országos átlag
tól.

Tanoda program indítása:
. az első éves középiskolások mentorálása,
. tanórán kívüli családbarát közösségi
programok szervezése,
. szorosabb szakmai együttműködés kiépí
tése
a gyermekjóléti szolgálattal
(esetmegbeszélések)
A pedagógusok kompetenciaalapú

továbbképzésével a kompetencia mérési
eredmények javítása.

.

.

A magántanulók és osztályismétlő tanulók
számának csökkentése konkrét
esetkezelésekkel
Pedagógusképzések

_MMJ

[ 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegy
enlősége

jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt
szerepet
foglal el az Alaptorvény és a Munka Törvényk
önyve. A nők között kiemelten hátrányos helyz
etben
vannak:
- a 45. év feletti nők a változó képzettségi köve
telmények miatt
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya
miatt
- a gyesen lévő, illetve kisgyermekes anyukák
a munkából való kiesés miatt.
A klasszikus, családellátó szerep melle
tt a munkaerő- piaci, gazdasági bizonytala
nság nyomán egyre több
családban vált az anya is pénz

keresővé, il y módon ma már a család és a munk
ahely elvárásainak is meg kell
felelni. A gyermeküket egyedül nevelő nők gazda
ságilag ki vannak szolgáltatva
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munk
anélküliség a nők körében
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A munkanélküliek csoportján belül a női jelenlét elmarad a férfiakétól, hiszen a rendszerv
áltás során
érintett ágazatokban (kohászat, építőipar) a nők száma csekélynek minősíthető.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéle
tbeli feladatok
általában a nőket terhelik.

b)

nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

;

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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Munkaválíalási korúak száma (fő)
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Nők

Képzési programok nincsenek kifejeze
tten a nők részére.
b)

alacsony iskolai végzettségű nők elhelyez
kedési lehetőségei

Alacsony iskolai végzettségű nők
elhelyezkedési lehetőségei

A munkanélküli nők 3/4 része max
imum 8 általános iskolai végzettségge
l rendelkezik, ezért nehezen
találnak munkahelyet. Szükséges a
felnőttképzés bevezetése, a képzés
ideje alatt gyermekfelügyelet
biztosítása.
d) hátrányos megkülönböztetés a fogl
alkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők és férfiak foglalkozási (horizon
tális) szegregációja az egyenlőtlen
bérezést és általában a javakhoz,
kompetenciákhoz és lehetőségekhez
való egyenlőtlen hozzáférést eredmény
ezi. A nők jellegzetesen az
alacsony fizetésű munkakörökbe szor
ulnak. A település nem rendelkezik kimu
tatással a férfiak és nők
bérezését illetőleg.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladato
k összeegyeztetését segítő szolgáltatás
ok (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férő
helyhiány; közintézményekben ruga
lmas
munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
5.2 számú táblázat - A munkaerő-pia
ci és családi feladatok összeegyezte
tését segítő
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A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára
nyújtott napközbeni
ellátásához történő hozzáférés. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető —
a gyermek életkorának
megfelelően — családi napköziben, óvodában, iskolában.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának
számít. Ezért fontos
szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyermeke
k felvilágosítását
célzó programok keretében előadást tartanak a védőnők. A védőnő heti rendszerességgel
tart várandós
tanácsadást.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családban folyó erőszak a privát szféra miatt gyakran láthatatlan, ami az áldozat
számára jelentősen
megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a település
en nem
folyik.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Családok átmeneti otthona legközelebb Etesen érhető el, illetve anyaotthon Baglyasalján.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A települési önkormányzati képviselőtestületben nincs nő. Az önkormányzati hivatal és
a közoktatási
intézmények többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló
Kezdeményezések
A nőket érintő egészségügyi szűrővizsgálatokra és prevenciós
beavatkozásokra (fogamzásgátlás,
családtervezés, méhnyakrák-szűrés, stb.) az eljutás Salgótarjánba nehézkes, mivel nőgyógyá
sz csak havonta
egyszerjön a településre.
Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése,
családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely összeegyeztetésé
nek biztosítása
érdekében.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az alacsony iskolai végzettségűek nagy része
munkanélküli
A nőket érintő egészségügyi szűrővizsgálatokra az

fejlesztési lehetőségek
A mélyszegényeknél betervezve a beavatkozás!
A nőket érintő egészségügyi szűrővizsgálatokra az
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e

WW.

WWW
,.

W]
;

l

6.1 Az időskorú népesség főbb
jellemzői (pl. száma, aránya, jöv
edelmi helyzete, demográfiai tre
stb.)
ndek
A településen a 60 év felettie
k aránya az összlakosság 18%—a.
A nyugdíjasok között igen mag
egyszemélyes háztartások száma,
as az
amelyeket nagyobb részt özvegy
nők alkotnak.
Az, hogy az idősek hogyan élik
meg az évek múlását, az egyedüll
étet nagymértében függ a tár
idősekkel szemben tanúsított tár
sadalom
sadalmi magatartásától. Mivel
sok
esetben a fiatal hozzátartozók
élnek, megnőtt a személyes gon
távol
doskodást nyújtó szoc1alls ellátáso
k iránti igény.
Az önkormányzat a szociális étke
ztetés keretében az időseknek
házhoz szállítja az ebédet. Az önk
kiemelt figyelmet fordít az idősekre
ormányzat
, évente hagyományosan megren
dezi az idősek napját.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

Év

Regisftraíit.
munkanelkuliek

szama

2012
2013
2014
2015
2016
2017

55 év felftti r.egiSthált

Tart,ós.. .

munkanelkuliek szama

munkanelkuliek

(TS 1010 es TS 1011)

szama

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő

Fő

%

Fő

Fő

%

0

16

xzÉRóoszró!

o

12

üZÉRÓVOSZTÓl

0
0
0
0
0

17
21
26
23
30

uzÉRóoszró!
tlZÉRÓOSZTÓ! _
azÉRóoszró!
ÉZÉRÓOSZTÓ!
tiZÉRÓOSZTÓ!

o
0
o
o
o

21
15
17
13
14

iiZÉRÓOSZTÓ!
iiZÉRÓOSZTÓ!
üZÉRÓOSZTÓ!
áZÉRÓOSZTÓ!
ttZÉRÓOSZTÓ! _;

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősebb korosztályokat is sújtja a munkanélküliség
problematikája. A kormány által bevezetett
munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az időseb
bek elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év
felettieket foglalkoztatók 50%-os társadalombiztosítási járulé
kcsökkentési kedvezményben részesülnek.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek
, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb
programok a településen)
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatot
t a munkaerő—piaci diszkriminációnak, tehát
nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések
is előbb érik el őket.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, inform
ációhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam
és az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére otthonukban önálló életvitelük fennta
rtásában, egészségügyi vagy más problémák
megoldásában.
A település lakossága a közszolgáltatások többségét helybe
n eléri.
Biztosítottak az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb
közszolgáltatások. A településen található
postahivatal, általános iskola, óvodai nevelés, családi napköz
i, gyógyszertár, háziorvosi , illetve fogorvosi
szolgálat. A szociális alapszolgáltatások közül Karancsságon
elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres
segítségnyújtás.
A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számá
ra is biztosított.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférése
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított
az idősebb korosztály számára is. Szakrendelés és
kórházi ellátás igénybe vételére a 25 km-re fekvő Salgót
arjánban van lehetőség.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való
hozzáférés
633. számú táblázat - Kulturális, közművelődési
szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Év

,
2013
2014

Mozielőadás Színházelőadás
látogatása
látogatása

alkalom

alkalom

2

3

3

3

Múzeumi kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel

Vallásgyakorlás
templomban

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

0

23

3

31

0

12

3

20

40

!

2015

2

3

2016

1

3

2017

1

3

0

3

3

18

11

3

34

9

25

c) idősek informatikai jártassága
Az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal az idősek informatikai
jártasságával kapcsolatban, mivel nem
készült ilyen jellegű felmérés.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését
célzó programok a településen
Karancsságon nem működik idősek klubja.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
ldőskori elmagányosodás

fejlesztési lehetőségek

Idősek Klubja létrehozása

__l

, 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői,
sajátos problémái
A fogyatékos emberek a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják
. Közös feladatunk annak lehetővé
tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek életük során
a közlekedési eszközök használata az
egészségügyi ellátás, munkalehetőség, kulturális és társadalmi élet,
szórakozás területén is.
A fogyatékkal élő emberek munkaerő—piaci elhelyezkedésének lehetős
égei erősen korlátozottak, elsősorban
Rossz egészségügyi állapotuk, másodsorban alacsony iskolai
végzettségük miatt. A munkanélküliek
számára egyetlen jövedelemforrás az alacsony összegű nyugdíj, járadék
vagy segély.
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem
megoldott az akadálymentesítés nem
biztosítottak különleges eszközök, feltételek. Probléma, hogy nem
áll rendelkezésre olyan foglalkoztatási
szakember, aki javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére.

Megváltozott munkaképességű személyek

Megváltozott munkaképességű személyek

Év

szociális ellátásaiban részesülők száma Férfiak (TS 6201)

2012

24

39

2013

21

37

58

18

33

51

2014

szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők Összes
(TS 6301)
63

2015

19

32

51 '

2016

20

28

48

17

31

48

2017

41

Megváltozett munkaképességű szemé—ívek szocíáiis

eilátásaiban

részesülők száma nemenként
45
49
35
30
25
20
15
10
s
o
,
2012

25313

2914

2015

! Férfiak

2015

2037

.Nők

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei,
foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)

7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele
a foglalkoztatásban
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban,
a különféle típusú foglalkoztatásban
résztvevők száma az alkalmazók szerinti megoszlásban
Közszférában
foglalkozatott (pl.
önkormányzat,

Non profit

Gazdasági

kormányhivatal, állami

szervezet

vállalkozás

0

0

0

0

25

0

vagy önkormányzati
fenntartású intézmény)
fejlesztő—
felkészítésben
Szociális
résztvevők száma
foglalkozatásban
munka
alkalmazottak
rehabilitauoban
foglalkoztatottak
száma
Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma
Támogatott foglalkoztatásban résztvevők
szama
Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban
résztvevő fogyatékos személyek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás
segitségével

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terüle
tén
Gyakran előforduló probléma, hogy a fogyatékos szemé
lyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a
végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen.
(pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb
végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánl
anak neki.) Probléma lehet még a munkahely
megközelíthetősége a közlekedési akadályok miatt.
Karancsságon nem jellemző problémáról van szó, jelzés
ilyen jellegű problémáról nem érkezett.
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások,
programok
llyen intézmény nincs a településen.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátás
a, kedvezményei
Ellátási formák:

- fogyatékossági támogatás
- rokkantsági járadék
— közlekedési kedvezmény
— parkolási igazolvány
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbel
i ellátást és
kedvezményeket az önkormányzat nem nyújt.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, inform
ációhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

mi

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadál
ymentesítettsége
) 7.3.1. táblázat — Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakvezető
sav

Mozgáskor
látozo'ttak Rámpa
reszere
mosdó

hl-Ilangos,
tajekoztatas

lndukciós
hurok

3
Tapinthatö .lelnyelvi ' Egyéb
mformacm segitseg

oktatási

alapfok

N

N

l

l

N

N

intézmé

középfok

0

O

O

O

O

O

O

o

o

o

o

o

o

0

0

0

0

0

O

0

"vek

felsőfok

o

o

N

N

fekvőbet
eg

e ,

s'

O

O

ellátás

gggzyieg
intézmé

járó
bEteg,
szakeHat

nyek

,
as

a'aReHat
as

o

o

0

o

o

o

o

o

o

N

i

i

i

N

N

N

N

N

N

N

i

i

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

o

o

o

kulturális,

művelődési
intézmények
önkormányzati,
közigazgatási
intézmény
igazságszolgáltatási,
rendőrség,

N

0

N

0

N

O

ügyészség

SÉPÉ'ÉI'SFHala'c't
nyuito intezmenyek

o

o

o

o

o

" 0
l

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése
még nem 100%—os.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgál
tató épületek akadálymentesítettsége
Ezeken a területeken nem biztosított az akadálymentesítettség,
kivéve az egészségügyi intézményeket.
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége

§,
7.3.2. táblázat — Akadálymentesítés a foglalkozatóknál

§

Igen/nem

§
§

Lift Vakvezető Mozgáskorlátozottak Rámpa "Izlangos, lndukci
ós '.l'apinthlató Jelnyelvi Egyéb
sav
reszere mosdo
tajekoztatas
hurok
Informacm segitseg
%
A foglalkoztató
neve ésa
foglalkoztatás

N

N

!

N

N

N

N

N

N

jellege: FÖKEFE
§Nonprofit Kft.
Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen
foglalkoztatást végző vállalkozásoknál

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Ezen a területen nem megoldott az akadálymentesítés, a háziorv
osi-, fogorvosi rendelő, illetve a védőnői
rendelő akadálymentesített.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi
szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Településünkön nincs fogyatékosok nappali intézménye.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgál
tatások)
Nincsenek ilyen jellegű szolgáltatások.
A fogyatékosság ügyben a társadalmi szemléletformálás az egyik legnag
yobb kihívás. A fogyatékos emberek
integrációja mindannyiunk feladata. Az egyenlő esélyű hozzáférés
nemcsak rámpák, speciális táblák, liftek
alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, hogy a fogyatékos
embert egyenrangúnak tekintjük. Az
egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehető
ségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során települ
ésünkön
beazonosított problémák

Nincs a fogyatékkal élők nappali ellátást nyújtó helyi
szolgáltatás

fejlesztési lehetőségek

Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők segítése

[8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szerve
zetek és for-profit szereplők

§ társadalmi felelősségvállalása

a) a 3—7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgál
tató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek
száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészí
tik. A személyre szabott
szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció,
együttműködés biztosítja. Ezek
pontos számáról, szervezettségéről nem állnak adatok rendelk
ezésünkre.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor
közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzati-nemzetiségi önkormányzati együttműködést kétolda
lú megállapodás szabályozza. Az
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együttműködés pénzügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátására, rendezvé
nyek
lebonyolítására is kiterjed. Biztosítja a működési feltételeit, a községben elérhető közszolgá
ltatásokhoz
történő egyenlő esélyű hozzáférést és támogatja a szellemi és tárgyi örökségük védelmét
.
Jelenleg a cigány nemzetiség képviselteti magát a közéletben, a célcsoport érdekvéd
elmét
elsősorban a hivatalos szervek látják el. Civil szervezetek közé két alapítvány tartozik,
amelyek az iskolai
rendezvények, szervezésében lebonyolításában vesznek részt.
Az egyházi szervezetek jelentős szerepet töltenek be a község életében.
Részt vesznek a pályázatokon és nyitott rendezvényeikkel várják az érdeklődőket.
Erősnek mondható az önkormányzat— civil szervezetek- egyház - önkormányzati intézmén
yek közötti
együttműködés, mely megnyilvánul az eredményekben, sikeres rendezvényekben.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat a község érdekeit szem előtt tartva több területen is együttműködik
a térség
településeivel. Első sorban szociális területen erős az együttműködés, de a kultúra területén
is partneri
viszony alakult ki.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékeny
sége
A cigányságot jelenleg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseli a településen. A nemzetisé
gi
önkormányzat érdekképviseletet is ellát, képviseli a nemzetiségük érdekeit, törekszik az
esélyegye

nlőség

megtartására.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség elérésére
törekednek. A
szervezetek alapszabályukban meghatározott módon képviselik tagságukat, társadalmi párbeszé
det
kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a rászoruló célcsopor
t tagjait.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Az önkormányzat számára fontos a helyi vállalkozások szerepvállalása. Törekednek a
jó partneri kapcsolat
kialakítására, mely eredményeként közös akarattal tudnak lépéseket tenni
az esélyegyenlőség
megteremtéséért.

§ 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak,
civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
Az adatgyűjtés kiterjedt a Karancsságot érintő területekre, a helyi és kistérségi dokumen
tumokra. Az
adatgyűjtés során megfogalmazódtak a településen élők problémái, az esélyegyenlőség
biztosításával
kapcsolatban felmerülő akadályok.
Az adatgyűjtés folyamán megismertük a megkérdezett szervezetek jellemzőit
, lehetőségeit,
szabályozásukat és mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az esélyegy
enlőség biztosítása
érdekében.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott esélyegyenlőségi
program. A
határidőket figyelembe véve, az intézkedések eredményeiről nyílt képviselő-testületi üléseken
történik
beszámolás és ilyen módon biztosított lesz a megvalósítás ellenőrzése is.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve
(HEP IT)

Ll. A HEP lT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az alacsony iskolai végzettségűek nagy
része munkanélküli

Romák
,
es/vagy
,
,
,

meh/szegeny"

segben elok

A munkanélküliek egy része nem
regisztráltatja magát a NMKH Járási
Munkaügyi Kirendeltségén
.,,

,,
, ,.
A telepulesrol elerheto,, felnottkepzesu
. .
,
,
programok, munkaero,, piac:
szolgaltatasok
.
,
, .. .
megismertetese a munkanelkuliekkel

.. ,
,
, ..
A telepulesen szegregált
lakokornyezet
található
A HHH gyerekek magas arányban
szakiskolában tanulnak tovább, alacsony
arányban érettségit adó középfokú

intézményben, vannak, akik nem tanulnak

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Az alacsony képzettségű munkanélküliek
foglalkoztathatóságának növelése:
. kistérségi képzésekkel
. információ megosztással
. munkahelyteremtéssel
A nem regisztrált munkanélküliek
Munkaügyi Központba való
beutaztatásának biztosítása
, ., ..
, ,
lnformacro-kozvetltes:
.
acsoaeve
!
"p
,, , ,
gy
Kozpont vezetosegevel
_
,, ,
,
,, ,
. Hirdetotabla, forumok, faluuisag
.
, ,
,_ ,
biztosrtasa a telepulesen az
információk megismeréséhez
A sze re átumra vonatkozó tel'es
g g , ,
J
,
,
adatfeltaras, es komplex telepfelszamolo
program megvalósítása
Tanoda program indítása:
. az első éves középiskolások
mentorálása,

K

.

tovább, gyermekvédelmi felelős nincs az

iskolában

Gyermekek

Az országos kompetencia-méréseken az
általános iskola teljesítménye elmarad az
országos átlagtól.

! tf ! ét ! a lVlunkaü '

tanórán kívüli családbarát közösségi
programok szervezése,

.

szorosabb szakmai együttműködés

kiépítése a gyermekjóléti
szolgálattal (esetmegbeszélések)
A pedagógusok kompetenciaalapú
továbbképzésével a kompetencia mérési
eredmények javítása.
. A magántanulók és osztályismétlő
tanulók számának csökkentése
konkrét esetkezelésekkel
. Pedagógusképzések
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Idősek

Nők

Fogyatékkal
: élők

ldőskori elmagányosodás
A nőket érintő egészségügyi
szűrővizsgálatokra az eljutás nehézkes
Nincs a fogyatékkal élők nappali ellátást
nyújtó helyi szolgáltatás

Idősek Klubja létrehozása
A nőket érintő egészségügyi
szűrővizsgálatokra az eljutás megsegítése
falubusszal (falugondnok)
Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők
segítése
_;

A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint

Célcsoport
,,

intézkedés címe, megnevezése

Az alacsony képzettségű munkanélküliek
foglalkoztathatóságának növelése:
. kistérségi képzésekkel
. információ megosztással
. munka helyteremtéssel

Romák
,
eS/vagv
,
,
,
mely
eny—
segbszeg
en elok

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek

A nem regisztrált munkanélküliek
Munkaügyi Központba való

, ,
.
, ,
beutaztatasanak bizt
osntasa
,
.,
..
,
lnformacno-kozvetlte,s:
. K acsoa
! tfev
! étel a M u nka"Ul'
"p
,, , ,
gy
Kozpont vezetosegevel
_
,, ,
,
,. ,
. Hirdetotabla, forumok, faluu15a
g
.
, ,
.. ,
biztosrtasa a telepulesen az
információk megismeréséhez
A szegregátumra vonatkozó teljes
adatfeltárás, és komplex telepfelszámoló

program megvalósítása
Tanoda program indítása:
. az első éves középiskolások
mentorálása,
. tanórán kívüli családbarát közösségi
programok szervezése,

.

szorosabb szakmai együttműködés

— kiemelve a felelőst

Felelős: polgármester
Résztvevők:
munkaügyi
központ,
önkormányzat, RNÖ, általános- és középiskola,
Salgótarján Többcélú Kistérségi Társulás,
felnőttképző cégek, szakképző iskolák
Felelős: polgármester
Résztvevők: munka ügyi központ, önkormányzat
falugondnok

__
,,
,
Felelos:
polgarme
ster
,
,,
.. . ..
..
,
Resztvevok: munkaugy
l kozpont, onkorman
yzat
, ,. ,
SagUJsag

Felelős: polgármester
Résztvevők: önkormányzat, RNÖ, általáno
s

iskola

Felelős: civil szervezet
Résztvevők:
pedagógusok,
középiskolák,
általános iskola, óvoda, gyermekjóléti szolgálat,

védőnő

kiépítése a gyermekjóléti
szolgálattal (esetmegbeszélések)
A pedagógusok kompetenciaalapú

Gyermekek

továbbképzésével a kompetencia mérési
eredmények javítása.
. A magántanulók és osztályismétlő
tanulók számának csökkentése
konkrét esetkezelésekkel
(gyermekvédelmi felelős kijelölése)
. Pedagógusképzések a szakos
ellátottságért

Felelős: intézményvezető
Résztvevők:
pedagógusok,
gyermekjóléti
szolgálat, felnőttképző intézmények, fenntartó
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_
Idősek

idősek Klubja létrehozása az időskori
elmagányosodás problémájának
megoldására

Nők
,
Foi/gyatekkal
elok

A nőket érintő egészségügyi
szűrővizsgálatokra az eljutás megsegítése
falubusszal (falugondnok)
,
,
.. ,,
Fogyatekkal elo,, gyermeket nevelo,, szulo
k

Felelős: polgármester
Résztvevők: Önkormányzat, Családsegítő
Szolgálat, önkéntesek

Felelős: polgármester
Résztvevők: háziorvos, védőnő, önkormányzat
falugondnok
Felelős: olgármester
Résztvevrők: Önkor
mányzat, Családsegítő

segítése
,

..

,
szolgalat, onken
tesek

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák .........
........................
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők..
...................
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek................
Folyamatosan odafigyelünk az idősek ...............
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén ...............
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők............
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

FOGYATÉKKAL ÉLő GYERMEKET NEVELÖ SZÚLÖK SEGíT
ÉSE

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A közszolgáltatások elérése a célcsoportnak korlát
ozott, nincs a fogyatékkal élők
nappali ellátását nyújtó helyi szolgáltatás.

Célok —

Általános
megfogalmazás és
rövid—, közép- és
hosszú távú
időegységekre
Wbontásban
,

,

Tevekenysegek

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

R.: Kísérő és szállítás biztosítása a közszolgáltatás
ok eléréséhez Salgótarjánba az
érintetteknek.
K.: Házi segítségnyújtás, otthoni felügyelet biztos
ítása
H.: Jelzőrendszeres ellátás biztosítása

1. A falugondnoki szolgálat, a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, az érintett
k""kl'k'
,
l—"
",vl'
ozepls oa es a Vedangya
K't'r"
Kozalapltvany
aamint a
IS e segí
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csalá
dsegítő Szolgálata
közötti együttműködés kiépítése.
2. A feladatok koordinálása a Családsegítő Szolgálat
által.
3. Finanszírozás megoldása pályázattal (ÖK), a
szükséges készülék és
esetleges státusz finanszírozása.
Felelős: Tóth Tihamér polgármester
Résztvevők:

Résztvevők és

— Önkormányzat

felelős

- Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ
— Családsegítő Szolgálat

W
Partnerek

Önkormányzat — Falugondnok
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Salgótarján
Családsegítő Szolgálat - Kistérségi Szociális és Gyerm
ekjóléti Szolgáltató Központ

Érettségiző korú fiatal önkéntesek
Középiskolák és intézményfenntartók

Határidő(k) pontokba

Rövid távú cél: 2019. 09. hó

szedve

Középtávú cél: 2020. 09. hó
Hosszú távú cél: 2012. 09.hó

, Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint

Rövid távú cél: Igénybe vett alkalmak száma
Középtávú cél: Havi óraszám/bevont önkéntesek
száma

Hosszú távú cél: Megvalósult/Nem valósult meg

fenntarthatósága
,
Kockazatok
,
..
, ..
es csokkentesuk
eszközei

Rövid távú cél: .. , , ,
,
.
.
,
, .
,, ,
,
Kozeptavu cel: A Visszaigazolas
.
,
modja szerzodessel
meg nem tisztázott—
,
,
,
..
,,
..
,
Beavatkozas: Kapcsolatfelvetel es egyuttmukodes ., , ,
.. , .
,
kiepitese a kozepiskolakkal
Hosszú távú cél: Nincs anyagi fedezet — Beavatkozá
s: Pályázat benyújtása
HR: Falugondnok ,középiskolások, családsegítő
Műsza
ki: Busz
Szükséges erőforrások
Pénzügyi: Pályázati forrás a jelzőkészülékre
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ALACSONY KÉPZETTSÉGű MUNKANÉLKÚLIEK FOGLALKO
ZTATHATÓSÁGÁNAK
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép— és
hosszú távú

időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba

Magas a munkanélküliségi ráta az országos arány
hoz képest, a tartós
munkanélküliek aránya magas, főként az alacsony végzet
tségű, szakképzetlen
munkaerő tekintetében
Ált.: Növekedjen az alacsony képzettségű munkanélküliek
foglalkoztathatósága
Rövidtávú cél: Az azonnali foglalkoztathatóságot biztos
ító szociális szövetkezet
létrehozása, az azonnali foglalkoztathatóságot biztosító
tanfolyamok elvégzése.
Középtávú cél: 5—6 év alatt a befejezetlen iskolai végze
ttségek megszerzése (8
általános, érettségi, szakképzettség)
Hosszútávú cél: Csökkenjen a munkanélküliek és/vagy
az alacsony képzettségűek
száma a településen
Foglalkoztatásba ágyazott képzések megvalósítása mentor
álással, a célcsoport
szociális készségeinek fejlesztése mellett (önállóság, időterv
, motiváció,
tanulékonyság, felelősségvállalás, stb.)
1. Pályázat benyújtás a szociális szövetkezet létrehozásár
a és foglalkoztatásba
ágyazott képzésre a munka-erőpiaci szükségletfeltárást követő
en, az
érintettek körének felmérése, kiválasztási eljárás lefolytatása,
üzleti terv
elkészítése.
2. A megszerzendő képesítések szerinti képző helyek és
felnőttképző
intézmények kiválasztása kistérségi együttműködés kereté
ben, a koordináció
megteremtése a Regionális Munkaügyi Központtal, a közeli
cigány kisebbségi
önkormányzatokkal, és civil szervezetekkel. A közeli képzés
i helyszínek
kijelölése, az oda történő eljutás támogatása (falugondnok
i kisbusz).
Tanfolyamok lefolytatása, szociális készségek fejlesztése.

omnes"

szedve

NÖVELÉSE

Általános iskolai végzettség megszerzése
Szakképzettség megszerzése

Érettségik megszerzése
nkormányzat, pályázatíró, munkaügyi központ, család
segítő, felnőttképző

Résztvevők és

intézmények,

felelős

önkormányzatok, önkéntesek.
FelelőszPolgármester

Partnerek

munkaügyi központ, Salgótarján és Térsége Önkormányz
atainak Társulása

, . ,,
H
SZÉJ'
edOM pontOkba

és

általános

iskolák,

civil

szervezetek,

kisebbségi

1. 2019. 12. 31.
2. 2020. 06. 30.
3. 2020.07- tól folyamatosan.
,
, ,
4. 2019—2023 (7.8.

osztaly potlasa)

5.
6.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
— hosszútávon),

közép-,

Sza kképzettség megszerzése (2019-2023)
Érettségik megszerzése (2019-2023)

1. Nyertes pályázatok (2. db.) és üzleti terv van/nincs
2. munka-erőpiaci szükségletfeltárás van/nincs
3. Kiválasztott célcsoport száma megszerzendő képesí
tésenként.
4. Sikeresen tanfolyamot végzettek száma
5. Általános iskolai bizonyítványok száma
6. Középiskolai érettségi bizonyítványok száma
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valamint
fenntarthatósága

7. OKJ-s bizonyítványok száma
8. Szociális Szövetkezetben foglalkoztatottak száma

1. Célcsoport motiválatlansága: szigorú kiválasztási eljárás lefolytatása,
gyermekfelügyelet biztositása, gyermekbarát képző hely kiválasztása
, ,
, ,
, ,
,
2. Nem nyer a palyazat: palyazat
iro alkalmazasa
, ,
,
,
,
, ,
,.
, ,
3. Ha csak 1 palyazat nyer: A megvalosutas redukala
sa, Ujrapalyaznl..
4. Partnerek közötti együttműködés nem professzionális: rendszeres információmegosztás, a közös érdekek megtalálása, konzorciumi pályázat benyújtása.
1. PÉNZÚGYI: nyertes pályázatok esetén történő megvalósítás
2. HR: pályázatíró, koordináló és mentoráló személyzet
Szükséges erőforrások
3. Műszaki: iroda épületnek alkalmas önkormányzati ingatlan (volt öregek
otthona).
,
Kockázatok
,
..
, ..
es csokkentesuk
eszközei

A

településről

Intézkedés címe:

elérhető

felnőttképzési

programok,

munkaerő

piaci

szolgáltatások megismertetése a munkanélküliekkel

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem ismerik a felnőttképzési programokat, munkaerő piaci szolgáltatásokat a
munkanélküliek

Célok -

Általános
R:
megfogalmazás és
rövid-, közép— és

hosszútávú
időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

A célcsoport tájékoztatása, a munkaerő-piaci és foglalkozási információk

ismertetése
K: munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs helyi tanácsadás
,_
, ,
H: munkakozvetltes

Információ-közvetítés:
.
Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központ vezetőségével
Hirdetőtábla, fórumok, faluújság biztosítása a településen az információk
megismeréséhez

felelős

Felelős: polgármester
Résztvevők: munkaügyi központ, önkormányzat Ságújság

Partnerek

Munkaügyi központ, önkormányzat

Hatá ridő(k) pontokba

R: 2019.08.hó.
K: 2019.12.hó

szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

R.: Megtartott fórumok száma
K: Felnőttképzést elkezdő munkanélküliek száma

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

. Az utazási költség megteremtése az érintetteknek: Önkormányzati busz

Szükséges erőforrások Műszaki: busz
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Intézkedés címe:

A nem regisztrált munkanélküliek Munkaügyi Központba való beutaztatásának
biztosítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliek egy része nem regisztráltatja magát a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén

Célok —

Általános

R: A regisztráció jelentőségének ismertetése

megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

K: információk elérhetővé tétele (foglalkoztatási lehetőségek, a
munkanélkülieknek adható támogatások)
H: Folyamatos együttműködés a munkaügyi központtal
A megtartott fórumokon adatgyűjtés (a nem regisztrált munkanélküliek elérése
érdekében)
A nem regisztrált munkanélküliek Munkaügyi Központba való beutaztatásának
biztosítása - Busz

felelős

Felelős: polgármester
Résztvevők: munkaügyi központ, önkormányzat falugondnok

Partnerek

Falugondnok, munkaügyi központ

Határidő(k) pontokba
szedve

2019.11.30.
2020.06.30

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

Regisztrált munkanélküliek számának növekedése

hosszútávon),

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Az utazási költség megteremtése az érintetteknek.

Önkormányzati busz használata

Humán: falugondnok
Szükséges erőforrások Pénzügyi: pályázati forrás
Műszaki: busz
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Intézkedés címe:

A HHH gyermekek tanulmányi helyzetének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A HHH gyerekek magas arányban szakiskolában tanulnak tovább, alacsony
arányban érettségit adó középfokú intézményben

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

R: Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása
K: Hatékony tanuló megismerésen alapuló pályaorientáció
H: Hátránykompenzáló programok működtetése.

hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba

3. Tanoda, mentori rendszer biztosítása önkéntesek/civilek bevonásával Útravaló

szedve

program

1.A tanulók egyedi képességeihez igazodó oktató munka
2. Pedagógusok továbbképzése

Résztvevők és

lntézményvezető, pedagógusok, önkéntesek, általános iskola, középiskola

felelős

Érintett tanulók

Partnerek

Önkormányzat, Gyermekjóléti szolgálat

Határidő(k) pontokba

R: 2020.09.hó
K: 2021. 06.hó

szedve
H:

Eredményességi
mutatók és annak

dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

hosszútávon),

R: szakképesítések száma
K: középiskolába felvettek száma

H: Érettségi bizonyítványok száma

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdeklődés hiánya

Szükséges erőforrások Normatív támogatások
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Intézkedés címe:

GYERMEKEK KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az országos kompetencia-méréseken az általános iskola teljesí
tménye elmarad
az országos átlagtól

Célok —

Általános

R: Magyarból és matematikából egyéni terv kidolgozása

megfogalmazás és

K: Mérés—értékelési szakember alkalmazása az iskolákban,
minőségi oktatáshoz

rövid-, közép— és

való hozzáférés javítása
H: HHH tanulók egyéni fejlesztése, hátránykompenzáló progra
mok működtetése
(pl. mentorálás típusú tevékenység)

hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. A tanulók egyéni képességeihez igazodó tanítási módszer
2. Módszertani pedagógusképzés
3.A célcsoport mentorálása komplex programok megtervezésé

vel

Résztvevők és
felelős

Felelős: intézményvezető
Pedagógusok, intézményvezető, sza kta ná rok

Partnerek

Önkormányzat, Klik

Határidő(k) pontokba

2019.12.15.
2020.05.31.

szedve

Eredményességí
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

(rövid, közép és

Javulás a kompetencia mérés területén
Kevesebb évismétlő, lemorzsolódó gyermek

hosszútávon),
valamint

fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem bevonhatóak
alkalmazása

a

gyermekek

a

fejlesztésbe-speciális

pedagógusok

Szükséges erőforrások Továbbképzési normatív támogatások
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Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

" "
A nőket érintő egészségügyi szuroviz
sgálatokra az eljutás megsegítése
falubusszal (falugondnok)

A nőket érintő egészségügyi szűrővizsgálatokra az eljutás nehézkes

Célok-

Általános
megfogalmazás
és
A nők szűrővizsgálatra történő beutazásának biztosítása
rövid-,
közép—
és
Falugondnoki szolgálat kialakítása
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
Falugondnok alkalmazása
tartalma)
pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Résztvevők: háziorvos, védőnő, önkormányzat falugondnok

Partnerek

Önkormányzat, háziorvos

Felelős: polgármester

Határidő(k) pontokba
2019.12.31.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Szűrővizsgálaton részt vett nők száma
(rövid,
közép
és
hosszútávon),

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

Érdeklődés hiánya, utazási költség megteremtése, önkormányzati busz

és
csökkentésük
használata
eszközei

Humánzfalugondnok
Szükséges erőforrások Pénzügyi: pályázati forrás
Műszaki: busz
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Intézkedés címe:

Idősek Klubja létrehozása az időskori elmagányosodás problémájának
megoldására

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idősek elmagányosodása

Célok-

Általános
megfogalmazás
rövid-,
középhosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a

tartalma)
szedve

és Idősek beíntegrálása a közösségbe
és Idősek klubja létrehozása beszélgetésekhez, kapcsolattartáshoz, hasznos
ídőtöltéshez

Idősek megkeresése, igényt tartanak-e a csoport létrehozásához

beavatkozás Helyszín keresése, ahol a szabadidőt hasznosan eltölthetik

pontokba Önkéntesek, családsegítők bevonása,
Programok szervezése

Résztvevők és

felelős

Felelős: polgármester
Résztvevők: Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat, önkéntesek

Partnerek

Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat

Határidő(k) pontokba
2020.06.30.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Idősek száma, akik aktívan részt vesznek a csoportban
(rövid,
közép
és
hosszútávon),
valamint
.fenntarthatósága
Kockázatok
Nem jutnak el a csoportba a rosszabb egészségi állapotban lévő idősek,
és
csökkentésük
számukra a falubusszal történő szállítás a megoldás
eszközei

Humán: Önkéntesek, csoportvezető
Szükséges erőforrások
Műszaki: Busz (adott)
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Intézkedés címe:

A szegregátumra vonatkozó teljes adatfeltár
ás, és komplex telepfelszámoló
program megvalósítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen szegregált lakókörnyezet
található

Célok —

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép— és

hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szegregátumok felszámolása

A szegregátumra vonatkozó teljes adatfeltár
ás, és komplex telepfelszámoló
program
megvalósítása,
szociális
bérlakások
építése,
lakásfelújítás
önkormányzati támogatása, a szegregátumo
kban élők képzettségi szintjének
növelése, közösségépítő programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Felelős: polgármester
Résztvevők: önkormányzat, RNÖ, általános
iskola

Partnerek

Roma nemzetiségi önkormányzat, önkormán
yzat, helyi vállalkozók

Határidő(k) pontokba
szedve

2020.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

(rövid, közép és

szociális bérlakások száma

hosszútávon),
valamint

fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

együttműködés hiány, anyagi forrás hiánya

Szükséges erőforrások Pályázati lehetősé
gek
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Az alacsony képzettségű
munkanélküliek
foglalkoztathatóságá nak
növelése

Ált; Növekedjen az

lacsony képzettségű
munkanélküliek
oglalkoztathatósága
Rövidt. cél: Az azonnali
Magas a
oglalkoztathatóságot
munkanélk liségi ráta biztosító szoc is
az országos arányhoz
zövetkezet létrehozása,
képest, a tartós
z azonnali
munkanélküliek aránya lfoglalkoztathatóságot
magas, főként az
biztosító tanfolyamok
alacsony végzettségű, elvégzése. Középtávú cél:
szakképzetlen
5-6 év alatt a befejezetlen
munkaerő
iskolai végzettségek
tekintetében
megszerzése (8 általános,
Érettségi, szakképzettség)
Hosszút. cél: Csökkenjen a
munkanélküliek és/vagy az
alacsony képzettségűek
száma a településen

l. A mélys zegé nységben élők és a romák esélyegyenlősége

Intézkedés
sorszáma

D

Az intézkedés
felelőse

intézmények
kiválasztása
kistérségi
együttműködés

felnőttképző

stb.) 1. Pályázat
benyújtás a szoci is
szövetkezet
önkormányzati
létrehozására és
költségvetési
foglalkoztatásba
Tóth Tihamér
koncepció,
ágyazott képzésre a
polgá rmester
közfoglalkoztatás imunka-erőpiaci
pályázatok
szü kségletfeltárást
követően, az
érintettek körének
felmérése,
kiválasztási eljárás
lefolytatása, üzleti
terv elkészítése. 2. A
megszerzendő
képesítések szerinti
képző helyek és

felelősségvállalás,

tanulékonyság,

oglalkoztatásba
ágyazott képzések
megvalósítása
mentorálással, a
célcsoport szociális
készségeinek
fejlesztése mellett
önállóság, időterv,
motiváció,

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel elérni kívánt összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
feltárt esélyegyenlőségi
cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

B

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

H

2020.06.16.

iskolai
bizonyítványok
száma 6.
Középiskolai
érettségi
bizonyítvá nyok
száma 7. OKJ-s
bizonyítványok
száma 8. Szoci ' is
Szövetkezetben
foglalkoztatottak
száma

5. Általános

pályázatok (2.
db.) és üzleti terv
va n/nincs 2.
munka-erőpiací
szükségletfeltá rás
va n/nincs 3.
Kiválasztott
célcsoport száma
megszerzendő
képesítésenként.
4. Sikeresen
tanfolyamot
végzettek száma

1. Nyertes
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nyertes pályázatok
esetén történő
megvalósítás 2. HR:
pályázatíró,
koordináló és
Nyertes
mentoráló
pályázat
személyzet 3.
roda
épületnek alkalmas
önkormá nyzati
ingatlan (volt
öregek otthona).

1. PÉNZUGYI:

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

Atelepülésről elérhető
felnőttképzési programok,
munkaerő piaci
szolgáltatások
megismertetése a
munkanélküliekkel

Intézkedés
sorszáma

D

Nem ismerik a
felnőttképzési
programokat,
munkaerő piaci
szolgáltatásokat a
munkanélküliek

: A célcsoport
t jékoztatása, a
munkaerő-piaci és
foglalkozási információk
ismertetése K: munka-,
pálya-, álláskeresési,
rehab ációs helyi
tanácsadás H:
munkaközvetítés

Az intézkedés
felelőse

megszerzése
Információönkormá nyzat
közvetítés: költségvetési
Kapcsolatfelvétel a
koncepciója A
Munkaügyi Központ
foglalkoztatás
vezetőségével Tóth Tihamér
elősegítéséről és Hirdetőtábla,
polgá rmester
ia munkanélküliek fórumok, faluújság
ellátásáról szóló biztosítása a
1991. évi
településen az
lV.törvény
informá "k
megismeréséhez

Érettségik

végzettség
megszerzése 5.
Sza kképzettség
megszerzése 6.

Általános iskolai

és civil
szervezetekkel. A
közeli képzési
helyszínek kijelölése,
az oda történő
eljutás támogatása
falugondnoki
kisbusz). 3.
Tanfolyamok
lefolytatása, szociális
készségek
ejlesztése. 4.

önkormá nyzatokkal,

cigány kisebbségi

Központtal, a közeli

koordináció
megteremtése a
Regionális
Munkaügyi

keretében, a

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel elérni kívánt összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
feltárt esélyegyenlőségi
cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

8

2020.12.31.

fórumok szá ma K:
Felnőttképzést
Műszaki: busz
elkezdő
munkanélküliek
száma

R.:Megtartott

H
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A
felnőttképzési
programok
folyamatos
működése

I
J
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

G

telepfelszámoló program
megvalósítása

adatfeltárás, és komplex

A szegregátumra
vonatkozó teljes

1

A HHH gyermekek
tanulmányi helyzetének
avítása

A HHH gyermekek
magas arányban
szakiskolában tanulnak
tovább,alacsony
iarányban érettségit
adó középfokú
intézményben

a településen
szegregált
lakókörnyezet
ta 'lható
önkormányzat
költségvetése

Rövidtávú cél: Egyéni
fejlesztési tervek
Általános Iskola
kidolgozása Középtávú cé .
Közoktatási Helyi
Hatékony tanuló
Esélyegyenlőségi
megismerésen alapuló
Programja
pályaorientáció Hosszútáv:
Hátránykompenzáló

Szegregátumok
elszámolása

. ,
,
Az intezkedes
felelőse

F

1.A tanulók egyedi
képességeihez
igazodó oktató
munka
2.Pedagógusok
továbbképzése
3.Tanoda, mentori

pedagógusok

intézményvezető,

fórumokon
adatgyűjtés (a nem
regisztrált
munkanélküliek
elérése érdekében) Polgármester
nem regisztrált
munkanélküliek
Munkaügyi
Központba való
beutaztatásá nak
biztosítása - Busz
A szegregátumra
onatkozó teljes
adatfeltárás, és
komplex
telepfelszámoló
program
megvalósítása,
szoci lis bérlakások
építése,
la kásfelúj ítás
polgarmester
önkormá nyzati
támogatása, a
szegregátumokban
élők képzettségi
szintjének növelése,
közösségépítő
programok
szervezése

A megtartott

C
D
E
,
,
,
A helyzetelemzes
A celkituzes
..
, .
. ,
,
, . , ,
..
.
,
kovetkezteteseiben
Az intézkedéssel elernikivant osszhangja egyeb
_ ,
,
Az intezkedestartalma
'
'
enl" ' '
'!
traté
ia'
feltart eselyegy osegl
ce
5
g '
problema megnevezese
dokumentumokkal

B

R: A regisztráció
Telentőségének
% munkanélk"liek egy ismertetése K: információk
A nem regisztrált
része nem
elérhetővé tétele
munkanélküliek
regisztráltatja magát a (foglalkoztatási
Költségvetési
Munkaügyi Központba való Nógrád Megyei
ehetőségek, a
koncepcno
beutaztatásának
Kormányhivatallárási munkanélkülieknek
biztosítása
Munkaügyi
adható támogatások) H:
Kirendeltségén
Folyamatos
együttműködés a
munkaügyi központtal

. ,
, ,
Az intezkedes cnme,
'
megnevezese

ll. A gyermekek esélyegyenlősége

il

3

,
,
ntezkedes
'
sorszama

A

2021.09.01.

2020'03'15'

2019.09.17.

szakközépiskolába
felvettek száma,
ovábbképzési
érettségi
normatív
bizonyítványoka
ámogatások
száma
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ia programok
folyamatos
működése

beruházási
progra mok

Humán:
Fallugondnok ,
_ Érdeklődés
Penzugyl: palyazati enntartase
forrás Műszaki: busz

Pályázati
bérlakások szá ma lehetőségek

Regisztrált
munkanélküliek
szamanak
növekedése

H

I
J
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
me valósításához
Az intézkedés
,
,
, ,
_. g
,,
,
,
_
megvalosutasanak eredmenyesseget szukseges eroforrasok eredményeinek
,. .
,
. ,
,
, .. .
, ,
határideje
mero indikator(ok)
(human, penzugyi, fenntarthatosaga
technikai)

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

D

R: Magyarból és
matematikából egyéni terv
kidolgozása K: Mérésértékelési szakember

programok működtetése

Útravaló program

rendszer biztosítása
önkéntesek/civilek
bevonásával

Idősek
elmagányosodása

önkormányzati
költségvetés

igényt tarta nak—e a
csoport
létrehozásához
Helyszín keresése,
ahol a szabadidőt
Toth Tihamer
hasznosan
eltölthetik

Idősek megkeresése,

Falugondnok
alkalmazása

önkormá nyzat
költségvetési
dősek beintegrálása a
közösségbe Idősek klubja koncepciója
1993.évi
létrehozása
II.törvény a
beszélgetésekhez,
szoci 'Iis
kapcsolattartáshoz,
sgazgatásról és a Önkéntesek,
hasznos időtöltéshez
., .
szocnalis
családsegítők
ellátásokról
bevonása,
Programok
szervezése

"

,,
A nők szurov
izsgálatra
történő beutazásának
biztosítása Falugondnoki
szolgálat kialakítása

H

2021.01.15.

20201115'

Továbbképzési
normatív
támogatások

Képzések
megvalósítása

Idősek száma,
a kik a ktívan részt
esznek a
csoportban

Önkéntesek,
csoportvezető
Műszaki: Busz
adott

Humán:
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programok
működése

Szűrővizsgálaton Humán:falugondnok A falugondnoki
részt vett nők
Pénzügyi: pályázati szolgáltatás
száma
forrás Műszaki: busz folyamatos
működtetése

yermek

avulás a
kompetencia
mérés területén
Kevesebb
évismétlő,
lemorzsolódó

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességé t szüksé
ges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
enntarthatósága
technikai)

G

ntézményvezető 2020.03.15.
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi,
a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri
viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegye
nlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba
és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjá
ban
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szerepvállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterv
eket és évente

cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére
és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésé
nek
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP lT-ben vállalt feladatok településünkön maradékta
lanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon
követése,

dokumentálása,

és

mindezekről

a

település

képviselő-testületének

rendszeres

tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP lT—ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP lT aktualizálása,
— az esetleges változások beépítése a HEP lT-be, a módosított HEP lT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
— az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP lT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy—egy beavatkozási terület végrehajtására felelőstjelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás,
a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. így
0 Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
0 Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP lT—ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),

65

-

a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
— Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP—ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előirt — de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető — felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és — szükség esetén — felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT—t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok

megvalósításához.
§ Karancsság, 2018. decemberng.
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4. Elfogadás módja és dátuma

!. A Karancsság város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP intézkedési Tervébe
beépítettük.
lIl. Ezt követően Karancsság város/község képviselő—testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 54/2018. (Xll.20.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
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Aláírás

A Karancsság Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.
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Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Karancssági Kirendeltsége
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tel/fax: (32) SCO-OOO email: karancssagCa/Ugergihalo.hu

KlVONAT
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 20—án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2018. (Xll. 20.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karancsság Község
Önkormányzata 2019- 2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
Határidő: 2018. december 31;
Felelős: polgármester

Tóth Tihamér s. k.,

Schirling István 5. k.,

polgármester

jegyző

Ajegyzökönyvi kivonat hiteles:
Karancsság, 2018. december 21

Schirling lstván
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